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1. MÁJ 

Relaxovať sa dá rôzne podľa stavu tela fyzicky podať ešte nejaký výkon. Niekto má 

potrebu prejsť sa do neďalekých hôr nadýchať sa čerstvého vzduchu a zabudnúť na pracovný 

stereotyp, iný si zapne televízor a iný zas od vyčerpania ľahne do postele a zobudí sa až na 

druhý deň. U dospelých sú to činnosti, ktoré možno badať v čase, keď v práci nie sú, teda 

majú voľno. Toho voľna veľa nie je. Pre nás školákov je pracovný stereotyp niečo 

nepredstaviteľné, hlavne ak si predstavíme život bez prázdnin, exkurzií, výletov a podobných 

udalostí, na ktoré máme nárok.  

Najčastejšie máme možnosť okrem sviatkov vidieť relaxovať svojich rodičov zhruba 

o tej tretej, alebo pól štvrtej po príchode z práce domov. Nie vždy tomu tak bolo. Ešte koncom 

19. storočia pracovali ľudia bežne takmer na celom svete od vidím do nevidím za plácu, ktorá 

celkom nezodpovedala náročnosti vykonávanej práce. Jedného dňa, konkrétne 1. mája sa 

ľudia rozhodli vzbúriť sa proti takýmto pracovným podmienkam a zorganizovali v roku 1886 

v Chicagu protest za zavedenie stabilného osemhodinového pracovného času. Na dav v počte 

zhruba 350.000 robotníkov bola už pripravená ozbrojená polícia. Tri dni trvajúci protest sa 

skončil tak, že si vyžiadal niekoľko obetí z oboch táborov. Sedem robotníkov bolo 

odsúdených na smrť a štyria z nich popravení. Zakladajúci kongres druhej Internacionály v 

Paríži v roku 1889 stanovil 1. máj za medzinárodný Sviatok práce. Týmto dňom si 

každoročne spomíname na tých, ktorí obetovali svoje životy za lepšie pracovné podmienky 

ďalších generácií až po dnešok, teda aj za našich rodičov.  

Prvýkrát sa 1. máj oslavoval v roku 1890 v Rakúsko-Uhorsku vrátane Čiech, v 

Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, USA a ďalších 

krajinách. Vo Veľkej Británii až v nedeľu 4. mája. Na pracujúcich si dnes USA paradoxne 

nespomína 1.maja, ale 1. Septembra na rozdiel od Európy, ktorá sa prikláňa k pôvodnému  

dátumu. V minulosti mala práca dosah nielen na dospelých, ale aj na deti. Tie museli 

tvrdo pracovať v továrňach od rána do večera, aby svojim minimálnym zárobkom prispeli 

finančne na živobytie svojej rodiny. Nešlo len o boj za osemhodinový pracovný čas, ale aj 

protesty proti využívaniu detskej práce a nútenej, otrockej práce, za odborné vzdelávanie. 
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Takéto deti prakticky nezažili detstvo, bezstarostný školský život, kde všetko okrem učenia 

sa, zariadili rodičia.  

Mnohí si ešte pamätajú na typické oslavy za socializmu. Povinnosťou každého bolo sa 

zúčastniť sprievodu, kde nechýbali červené zástavy, alegorické vozy, transparenty, podobizne 

zakladateľov komunizmu, pionierske šatky a nadšené pokriky pracujúceho ľudu. 

Dnes už mladšie generácie vnímajú tento deň ako sviatok oddychu a len staršie ročníky si 

možno zaspomínajú na ťažké časy minulé. Sviatok práce tak v sebe nesie už 122 rokov svoj 

význam a hodnotu. 

 

 

 

 

 

 

8.MÁJ 
Pocit vnútorného pokoja, šťastného života a spolunažívania v mieri si dnes predstavuje 

ako samozrejmosť už niekoľko generácií, počnúc v niektorých prípadoch už aj generácia 

starých rodičov, končiac nami.  

Nie vždy tak tomu bolo. Keď ide o peniaze a moc, nie vždy sa berie do úvahy názor 

malého človiečika, ktorý trpí za rozhodnutia mocných tohto sveta. Príkladom by nám mohla 

byť aj 2.svetová vojna, kedy základom pre rozpútanie konfliktu boli zo strany Adolfa Hitlera 

ľudu vštepované krivdy o neprimeranom treste za rozpútanie 1.svetovej vojny a hospodárska 

kríza. V krízových situáciách ľudia často krát podľahnú pekným rečiam o krajšom živote, 

ktorý im zabezpečí jedine ich vodca. Stačí si nájsť nepriateľa a konflikt je na svete.  

Stál ľudstvo mnoho životov, ale tak ako všetkému, tak aj tomuto vojnovému konfliktu 

odzvonilo. Oficiálne to bolo 8.mája. Tento deň si  všetky európske krajiny pripomínajú koniec 

druhej svetovej vojny. Do dejín vstúpil pod názvom „Deň víťazstva nad fašizmom.“ 

Podpisom bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých ozbrojených síl v západofrancúzskom 

meste Remeš (7. máj 1945), ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945 o 23:01 

stredoeurópskeho času sa skončil najväčší a najkrvavejší konflikt v dejinách Európy. Keďže 
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pri tomto akte nebol prítomný žiaden zástupca Sovietskeho zväzu, tak sa na jeho naliehanie 

kapitulačný obrad zopakoval v Berlíne v noci na 9. mája 1945. Z tohto dôvodu sa v bývalom 

Sovietskom zväze a podobne aj v súčasnom Rusku oslavuje Deň Víťazstva (Den Pobedy) až 

9. mája. Ani toto však nebol úplný koniec vojny.  

V skutočnosti sa však vojna v máji 1945 ešte neskončila. Mohutné boje prebiehali na 

Ďalekom východe a v Tichomorí medzi americkými a japonskými vojskami. Až zhodenie 

dvoch atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki urýchlilo kapituláciu Japonského cisárstva, 

ktorú podpísalo 2. septembra 1945. 

Na Slovensku si pripomíname každoročne koniec 2. Svetovej vojny 8.mája spolu 

s ostatnými európskymi krajinami. Aj tento rok sa uskutočnilo v hlavnom meste na 

Jesenského ulici spomienkové podujatie, ktoré predstavilo fingované boje jednotlivých 

vojnových armád. Vo vzduchu lietali dymovnice a bolo počuť ruštinu, či nemčinu. V Banskej 

Bystrici, v symbolickom meste, kde vypuklo v roku 1944 povstanie, sa kládli vence pri 

pamätníku padlých sovietskych a rumunských vojakov.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo 3  Školský rok: 2012/2013 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 6 

 

 

 

DEŇ MATIEK 
„Pre teba mamička .... 

že si mi dala život ... 

že si tu pre mňa ... 

že v živote ma chrániš ...  

že si moje slniečko ... 

a za mnoho lásky, ktorú od teba dostávam ... 

za toto všetko Ti teraz svoje prianie posielam.“ 

Existuje mnoho materiálnych darčekov, ako kytíc, bonboniér, ale tento je určite 

originálny. Pre koho je určený? Takýmto veršom môže obdarovať svoju mamu každý z nás, 

pretože každý z nás bol, je a aj bude dieťaťom svojej mamy. Vhodným dňom na recitáciu 

takýchto veršov je deň matiek. 

 Oslavuje sa v rôzne dni na celom svete. V Izraeli pripadá tento deň na koniec 

februára, v Indonézii na december, v Argentíne v októbri. Pôvod tohto dňa by sme našli 

v starovekom Grécku a práve v tento deň pripadal na oslavu plodnosti a matiek. Za symbol 

plodnosti bola považovaná pohanská bohyňa Rhey.  

Intenzívnejšie sa o neoficiálnom dni matiek začalo hovoriť v 17.storočí. V tej dobe vo 

Veľkej Británii pracovalo veľa detí bez nároku na voľno. Štvrtá nedeľa bola počas 

štyridsaťročného pôstu príležitosťou  pre deti navštíviť svojich súrodencov a rodinu. Začalo 

sa jej hovoriť „Nedeľa matiek“. 

 Svoj priestor pre medzinárodné oslavy dostal Deň matiek až v dvadsiatom storočí, a to 

už pod oficiálnym názvom, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. Stalo sa tak na počesť Anny 

Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek, potom čo jej zomrela jej milovaná matka v 

roku 1908. Druhá májová nedeľa, tento rok konkrétne 12. Mája, ako stabilný deň osláv matiek 

pripadla až po vyhlásení amerického prezidenta Woodrowa Wilsona.  

Od toho momentu malo všetko rýchly spád a od roku 1923 sa začal Deň matiek 

oslavovať aj vo vtedajšom Československu, teda v čase, keď krajinu navštevovalo veľa ľudí 

z USA. Jeho propagátorom bola manželka československého prezidenta Alice Masaryková.  
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Zmeny sme mohli vnímať so zmenami režimu. V päťdesiatych rokoch došlo k posunu dátumu 

tohto sviatku na 8.marec. Na podstate sa však nezmenilo nič až na fakt, že nešlo o masovo 

propagovanú, ale skôr súkromnú záležitosť. Po roku 1989 sa opäť začal sláviť verejne. A aby 

sme neostali otcom nič dlžní, tak sa začal oslavovať popri tomto sviatku aj Deň otcov.  Ten 

pripadá na tretiu nedeľu v júni.  

Niekedy sa náš život zdá byť stereotypný a prítomnosť blízkych ľudí okolo nás 

považujeme za všeobecnú záležitosť. Skúste si predstaviť, ako by váš život vyzeral, keby ste 

vedľa seba nemali svoju mamu, ktorá je vždy nablízku, keď treba pomôcť, obhajovať, hasiť 

výsledky neuváženého konania. Matka vždy pochopí svoje dieťa, odpustí mu a má ho rada 

bez ohľadu na to, aké ono je. Je dôvod spomenúť si na svoju mamu výnimočným spôsobom 

aspoň raz do roka na deň matiek? Určite áno.  

 

     U nás sa síce neoslavuje Deň otcov, ale aj naši ocovia si zaslúžia, aby sme prejavili 

v ďačnosť. Spoločný deň s celou rodinou bude najlepším spôsobom oslavy tohto krásneho 

dňa! 

     V deň venovaný našim MAMÁM by sme sa mali venovať práve im – najdôležitejším 

osobám v našich životoch. Natrhať alebo kúpiť kytičku kvetov, alebo malý darček. Stačí ho aj 

vyrobiť vlastnoručne. Mama istotne prehliadne maličké chybičky krásy a ocení, že ste si dali 

prácu,  vymysleli venovanie! Najväščím darom pre mamy bude vaša spoločnosť a úprimné 

ďakujem!  
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,,Pane, ktorý si na nebi, 

zachovaj všetkým deťom mamy. 

Nech ako cesto na chlebík 

im rastú v teple pod rukami. 

Zachovaj nám oboch rodičov, 

veď dve ruky od Teba máme. 

Dve rúčky deťom stvoril Boh: 

Pre ocka jednu, 

druhú mame." 

 

Milan Rúfus 
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Deň zeme 
Zo začiatku sa deń javil ako úplne obyčajný. Bol to pondelok, presnejšie pondelok 22. 

apríla. Vstala som, najedla sa, upravila a šla som do školy. Asi cez tretiu alebo štvrtú hodinu 

nás zavolali, že máme ísť o poschodie nižšie. Že vraj tam je nejaká výstava. A aj skutočne 

bola a nielen to. V našej škole to v ten deň prekypovalo zvedavosťou. Bolo sa načo pozerať, 

pretože do akcie s názvom „Deň zeme“ boli zapojení žiaci z rôznych tried. Pozvaní boli 

všetci, či už žiaci, alebo aj učitelia. Však z neba na zem nik nespadol a učíme sa po celý život.  

Všetko nasvedčovalo tomu, že v tento ekologicky motivovaný sviatok budú všetky 

aktivity súvisieť s množstvami otáznikov ohľadom dopadov ničenia nášho životného 

prostredia. Tie v našich hlavách vedú k odpovediam a zároveň riešeniam týchto problémov. 

Podľa veku boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity ku dňu osláv Zeme. Pre prvý až štvrtý 

ročník vymysleli rôzne súťaže ako boli: pexeso (klasické aj zvukové), „mačka vo vreci“, ako 

aj maľovanie našej krásnej prírody. Žiaci prvého stupňa mali možnosť prejaviť svoj talent 

a poznávacie schopnosti naplno.   

Pre žiakov piateho až deviateho ročníka pripravili prácu s drevom a jeho pílenie na 

čas. Bola tam ukážka analýzy znečistenia vody, ako aj vzorky rúd a ich kovov. Prišla k nám 

návšteva zo Stredoslovenskej galérie a žiaci si tiež skúsili pletenie výrobkov z drôtika 

a košíkov z papiera. Popri tom sa hlasovalo o najkrajšie vyrobenú bábku. Filmy o prírode sa 

premietali aj pre druhý stupeň. Mali sme možnosť pozrieť si videá s najkrajšími prírodnými 

scenériami a úkazmi.           

Zo súťažných úloh pre prvý stupeň najviac bodov získala 4.B trieda a po nej 2.C. 

Tretie miesto obsadili žiaci 4.A triedy. Na druhom stupni boli najlepší v pílení dreva 

a poznávaní prírodnín žiaci 6.D triedy. Je podstatné, kto bol prvý a kto posledný? Určite nie. 

Dôležité bolo v tomto prípade sa zúčastniť a doterajšie poznatky obohatiť o nové. Po skončení 

súťaží a prezentácií šiestaci ešte upratali okolie školy. Aj takto sme si ako škola uctili deň 

Zeme.    
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Potulky po Slovensku 
    Naša krajina je síce malá, no zato je bohatá na prírodné krásy. Nájdeme tu mnoho. Máme 

lesy, lúky, rieky, vodopády, skalné útvary nad zemou aj pod zemou v podobe jaskýň. Okrem 

prírodných výtvorou prekrásnu scenériu slovenskej krajiny dotvárajú aj hrady, zámky, 

kaštiele. 

 

     Kmeťov vodopád 

     Kmeťov vodopád sa nachádza vo Vysokých 

Tatrách. Je vysoký ako 30-poschodový panelák, 

pomenovaný je po slovenskom národovcovi, 

botanikovi a spoluzakladateľovi Slovenského 

národného múzea v Žiline, po Andrejovi Kmeťovi 

(1841 - 1908). Vodopád sa začína v nadmorskej 

výške 1 500 m. pozostáva z menších kaskád a v 

závere sa naplno ukáže ako niekoľkokrát lomený 

vodopád. Dostať sa k nemu možno od Podbanského 

cez Kôprovú dolinu. Nie je na hlavných 

turistických chodníkoch a preto kroky turistov ku 

nemu smerujú menej často. Pohľad naň však stojí 

za dlhú cestu a námahu, ktorú vynložia. 

 

    Súľovské skaly 

     Bludisko vytvorené zo skál 

a skalných útesov sa nazýva aj 

skalným mestom. Bizarné tvary sa 

rozpínajú nad obcou Súľov-Hradná na 

Považí, asi 10 kilometrov mesta 

Bytča.  Súľovské skaly tvoria jeden z 

podcelkov Súľovských vrchov. V praveku sa tu nachádzalo praveké more. Tvorí ich hornina 

stmelená z dvoch druhov nerastov. Nazýva sa zlepenec, ktorý známy slovenský geológ 

Dionýz Štúr nazval súľovským zlepencom. 

 

http://www.sulov.com/
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Liptovská Mara  

     Liptovská Mara je vodné dielo, ktoré 

sa nachádza  pri Liptovskom Mikuláši. 

Je súčasťou systému priehrad Vážskej 

kaskády, ktorej hlavným účelom je 

protipovodňová ochrana a slúži aj na 

výrobu elektrickej energie. 

     Priehrada bolo vybudovaná v 

rokoch 1969-1975. Pri výstavbe bolo 

zaplavených 13 obcí. Spolu bolo 

presídlených 940 rodín - 4 tisíc 

obyvateľov. 

 

 

Dobšinská ľadová  

     Jaskyňa sa nachádza v Stratenskej hornatine, na svahu vrchu Duča, neďaleko baníckeho 

mestečka Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj. 

    Vchod do jaskyne  leží vo výške 970 m n. m. a je známy ako Studená diera. Do jaskyne 

prvýkrát prenikol kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi  15. júna1870. Verejnosti bola 

jaskyňa sprístupnená užo rok a roku 1887 bola ako prvá jaskyňa v Európe elektricky 

osvetlená. 

     V zimnom období vnikal do jaskyne studený 

vzduch, ktorý schladil jej ovzdušie i steny pod 0 °C. 

Voda v jaskyni zmrzla a vytvorila 

ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový 

ľad. Hrúbka podlahového ľadu je 25 m, celková plocha 

ľadu je 11 200 m² a objem ľadu sa odhaduje na 

145 000 m³. Priemerná ročná teplota jaskyne je -1 °C, 

vlhkosť vzduchu v jaskyni je 96-99%. Zaľadnené sú len 

vstupné časti jaskyne, čo spôsobil vonkajší vzduch.  

 

     Okrem podlahového ľadu sú v jaskyni ľadové stĺpy a 

vodopády vo Veľkej sieni, ktoré sa volajú Niagara, 

ľadové záclony, Veľká opona a Organ. Najväčším 

priestorom jaskyne je Veľká sieň, ktorá má tvar elipsy,  

je dlhá 72 m, široká  42 m a vysoká 7 až 10 m. Najväčší 

ľadový stĺp Studňa meria 9 m. Najlepšie podmienky pre tvorbu ľadovej výzdoby súna jar, keď 

voda z topiaceho sa snehu na kopci  prechádza cez  pukliny namŕza do rozmanitých útvarov. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A9_dielo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h#V.C3.A1.C5.BEska_kask.C3.A1da
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h#V.C3.A1.C5.BEska_kask.C3.A1da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/1969
http://sk.wikipedia.org/wiki/1975
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obec_(slovensk%C3%A1_spr%C3%A1vna_jednotka)
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratensk%C3%A1_hornatina&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C4%8Da&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%A1in%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_raj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ruff%C3%ADnyi
http://sk.wikipedia.org/wiki/15._j%C3%BAna
http://sk.wikipedia.org/wiki/15._j%C3%BAna
http://sk.wikipedia.org/wiki/1887
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stalaktit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stalagmit
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDadop%C3%A1d&action=edit&redlink=1
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Jedálny lístok na jar 
     Na jar je potrebné získať vitamíny, ktoré sme počas zimy v strave neprijímali tak, ako by si 

náš organizmus vyžadoval. Mali by sme zaradiť viac zeleniny, ovocia a rybieho mäsa. Strava 

sa tak môže stať lepším zdrojom energie a liekom. 

 

 

     Slnečnicový kokteil: 

 

50 g lúpanej slnečnice, 2 dl vody, 1 lyžica 

kukuričného sladu, 1 lyžica panenského 

sezamového, panenského hroznového alebo 

pomácového olivového oleja.  

Suroviny vymiešajte v mixéri, podávame pri 

izbovej teplote s pečivom alebo kúskami 

zeleniny ogrilovanej na slnečnicovom oleji. 

 

  

    Rizoto so zeleninou:  

200 g ryže, 1 karfiol, 1 cibuľa, 100 g póru, 2 mrkvy, 

lyžička octu, štipka drvenej rasce, soľ, sušený 

petržlen, lyžica paradajkového pretlaku a oleja.  

Ryžu prepláchnite, zalejte 5 dl vody a varte na 

miernom ohni pod pokrievkou. Zeleninu nakrájajte, s 

trochou oleja priveďte do varu, pridajte vodu a duste 

asi 10 minút. Zmiešajte s uvarenou ryžou, octom, 

paradajkovým pretlakom, koreninami a sušeným 

petržlenom. Podávame teplé so syrom alebo čerstvou 

zeleninou, prípadne ľahkým mäsom, napríklad 

morčacím. 

 

 

Sezamovo-cícerová nátierka:  

2 lyžice nelúpaného sezamu, 200 g vareného cícera, 

5 strúčikov cesnaku, šťava z 1 citróna, 0,5 dl vody, 

štipka soli.  

Sezam dôkladne samostatne vymixujte, pridajte 
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ostatné ingrediencie a mixujte na hladký krém. Konzumujte s celozrnným pečivom. 

 

 

 

Jablkové placky:  

100 g pšennej múky, 1 polievková lyžica múky, 2 

jablká, 1 dl vody, 1 polievková lyžica sezamu, 

štipka drvenej rasce a koriandra.  

V miske zmiešajte múky, nastrúhané jablká, vodu, 

sezam a koreniny. Na teflónovej panvici na troche 

slnečnicového oleja pečte placky podobne ako 

palacinky. Podávame ozdobené tvarohom, lekvárom 

alebo šľahačkou, čerstvým ovocím, hrozienkami  

a orechami, posypané škoricou. 

 

 

 

Šalát so šošovice 

 

100 g ľadového šalátu, 50 g bielej reďkovky, 

100 g uhorky, podľa chuti olívy, 100g  rukoly, 

2 polievkové lyžice klíčenej šošovice, 2 

polievkové lyžice slnečnicového oleja, 1 

polievková lyžica lúpanej slnečnice, 1 lyžička 

octu, soľ, 100 g prírodného kravského alebo 

ovčieho syra, alebo bieleho jogurtu.  

Zeleninu nadrobno pokrájajte a všetko spolu dôkladne zmiešajte. Nechajte odstáť aspoň 

polhodinu, surová zelenina bude potom stráviteľnejšia. 

 

Slnečnicové guľôčky:  

200 g lúpanej slnečnice, 50 g lúpaných orechov, 50 g 

lúpanej tekvice, 2 lyžice jačmenného sladu, 1 lyžica 

trstinovej melasy, 3 lyžice vody, strúhaný kokos na 

obalenie.  

Semená a orechy rozmixujte, preložte do nádoby a 

zmiešajte s vodou, so sladom a s melasou na tuhú 

masu. Formujte z nej guľôčky, obaľte ich v kokose a 

nechajte stuhnúť v chladničke. Podávame stuhnuté 

k čaju alebo káve. 
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Rybie placky 

 

600 g filiet z ľubovoľnej menej tučnej ryby – napríklad zo pstruha, 400 g špenátu, 1 ČJ karí 

korenia, 100 ml rybacieho vývaru, 2 vajcia, slnečnicový olej alebo maslo na vyprážanie, 1 

uhorka, čili – množstvo podľa chuti. 

 

Filety zomelieme na mlynčeku, pridáme umytý špenát a ostatné ingrediencie roztlačíne na 

kašu a dobre premiešame, aby sa hmota spojila a dala sa formovať. Z rybacej zmesi 

formujeme placky, ktoré necháme 30 minút odležať v chladničke. Vyprážame pri 180 oC asi 

štyri minúty. Uhorku nakrájame a zmiešame s čili alebo iným korením, ktoré nám chutí, šalát 

podávame ako prílohu. Môžeme podávať aj s čerstvým pečivom alebo opekanými zemiakmi. 
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Medvedí cesnak – 

prírodný liek aj pochúťka 
     Cesnak medvedí rastie skoro na jar na vlhkých miestach 

pod lesom na čistinkách. Zbierať ho môžeme len krátko, 

rýchlo zakvitne a vyschne. Zbierajú sa listy, ktoré pripomínajú 

konvalinku. Cibuľka v zemi zostáva po zvyšok roka. Svoje 

meno dostal podľa pravidelného konzumenta – medveďa 

hnedého. 

 

     Listy jeme ako šalát, prílohu 

k jedlu, v nátierkach alebo z nich 

pripravujeme šťavuči tinktúru.  

 

     Cesnak medvedí má čistiace 

účinky, podobne ako obyčajný 

cesnak. Upravuje trávenie, 

odhlieňuje krv a bráni sklerotizácii 

ciev. Má protizápalové 

a dezinfekčné účinky, ničí 

choroboplodné zárodky, preto je 

dobré ho užívať pri všetkých infekčných ochoreniach, pri virózach a zápaloch dýchacích ciest, 

pri hubovitých, plesňových ochoreniach. 

 

Pesto z medvedieho cesnaku  

Suroviny: 

20 - 25 listov medvedieho cesnaku 

1 hrsť tekvicových jadierok 

1 hrsť strúhaného parmezánu 

1 dcl olivového oleja 

1/2 - 1 lyžičku soli 

Postup:  

     Všetky suroviny rozmixujte na jemnú pastu a je máte hotovo. Pesto z medvedieho cesnaku 

je výborné na chlieb s maslom, na cestoviny,  prípadne do omáčky ako dochutenie. Uskladnite 
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ho v malom poháriku v chladničke a odporúčam po každom odobratí priliať pár kvapiek oleja, 

aby ste zamedzili prístupu vzduchu a prípadnému pokazeniu.  

     Kto nemá rád parmezán alebo všeobecne syry, môže si toto pesto pripraviť aj bez syra, 

alebo ho nahradiť bryndzou. Potom je to skôr pomazánka, ale veľmi chutná! 

 

Príprava šťavy z cesnaku medvedieho:  

 

     Listy postriháme na menšie kúsky a odšťavíme. Šťavu 

hneď umiestnime do chladničky v sklenej nádobe alebo v 

tmavej fľaši, kde ju držíme niekoľko mesiacov a 

postupne po kvapkách užívame. Teplota, pri ktorej šťavu 

uchovávame by mala byť okolo 4°C. Časom sa nám 

šťava vyčíri, na dne nádoby sa usadí zelený kal. 

Užívame vyčírenú žltú šťavu.  

Ak šťavu zmiešame s 80% konzumným liehom v 

pomere: 1 diel šťavy a jeden diel alkoholu, časom 

získame tinktúru, ktorá je vhodná aj na uskladnenie pri izbovej teplote, ak si ju chceme vziať 

niekam, kde nemáme chladničku. Užívame pravidelne 10-30 kvapiek dvakrát denne niekoľko 

mesiacov alebo aspoň jeden mesiac. Zapíjame čajom alebo čistou vodou. 

 

     Účinky medvedieho cesnaku:  

 

 podporuje pamäť,  

 predchádza vápenateniu ciev a odstraňuje srdcovo-cievne 

ťažkosti, vysoký tlak, ako sú závraty, tlak v hlave, skľúčenosť, 

vysoký tlak postupne klesne, 

 priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém, je účinný ako 

prostriedok proti chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným 

plynatosťou a kolikami, pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné 

kŕče a ochabnutosť čriev, aj hlísty a škrkavky vychádzajú z tela, keď sa 

istý čas užíva táto bylina, 

 odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok,  

 lieči nespavosť, 

 lieči trvale zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pri 

dýchaní (dýchavičnosť), je to podporný liečivý prostriedok 

proti tuberkulóze a vodnatieľke,  

 čistí súčasne obličky aj mechúr a uvoľňujú moč,  

 vďaka nemu sa zastarané rany rýchlo zahoja, 
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 prečisťuje krv, najmä pri chronicky znečistenej koži,  

Alergie 
Prvé jarné alergie 

Spolu s prvými jarnými kvetmi sa začína prebúdzať aj polinóza. 

 Pod týmto slovkom sa skrýva odborné vyjadrenie sezónnej peľovej alergie. 

 Sezónna pre to, že sa viaže na alergie na určité pele určitých rastlín. 

Peľové zrná sú veľmi časté alergény. Sú veľmi malé, okom ich nevidieť. Ak sú v 

ovzduší, spôsobujú sezónnu alergiu u citlivých ľudí. U nás najčastejšou je alergia na 

peľ trávy, častou je alergia na peľ drevín (peľ stromov) a bylín (hlavne peľ burín). 

 

Rastliny majú svoj životný cyklus, takže aj alergické prejavy zodpovedajú tomuto 

cyklu. V období, keď rastliny produkujú peľ, majú alergici ťažkosti. Preto sa používa 

pojem „peľová sezóna“. Ten, kto je alergický na konkrétny druh rastliny bude mať 

ťažkosti  počas obdobia, kedy sa v ovzduší vyskytuje ich peľ. Žiaľ, veľmi často býva 

alergia na peľ zmiešaná a človek reaguje na peľ rôznych rastlín. Podľa toho, kedy (a 

kde) máte najviac ťažkostí sa dá odhadnúť, na ktoré druhy peľu ste alergickí. 

 
Peľový kalendár je napríklad na tejto stránke:www.alergia.sk. 

Alergik na peľ by mal podľa mňa  uprednostniť na vychádzky čas po daždi ( nie však po 

búrke), pretože vtedy je vo vzduchu najmenej peľu. Naopak v horúcom a suchom počasí je 

najviac peľu. Vtedy by alergik nemal chodiť do prírody vôbec. 

Jarné  alergie sú napríklad takéto - peľ stromov, predovšetkým brezovitých.  

Peľ brezovitých je veľmi agresívny a počet precitlivených pacientov sa zvyšuje. Brezy sú 

veľmi prispôsobivé a odolné a ich peľové zrnká sa prenášajú aj na veľké vzdialenosti a dlho 

pretrvávajú v ovzduší.  Maximálne množstvo peľu drevín sa vyskytuje v apríli. 

 

– Trávy sú najčastejšou príčinou peľovej alergie na celom svete. Trávy 

najčastejšie spájané s peľovou alergiou sú: timotejka, mätonoh, reznačka laločnatá, 

prstnatec, lipnica lúčna. 

– Stromy: najčastejšie alergénne druhy zahŕňajú brezu, liesku, jelšu, topoľ, olivu, 

cyprus, dub, gaštan, brest, javor, vlašský orech. 

http://www.alergia.sk/pelove-spravodajstvo/verejnost/aktualne
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– Buriny a kry: Z tejto skupiny rastlín produkuje pravdepodobne najagresívnejší 

peľ Ambrózia. Jej peľ je najčastejšou príčinou peľovej alergie v Severnej Amerike a 

stáva sa narastajúcim problémom v Európe. Medzi ďalšie alergénne buriny patrí 

palina, mrlík, múrovník lekársky, skorocel a buriny z rodiny Compositae atď. 

 
 

Jarná móda 2013 
 

Stará múdrosť, ktorá hovorí, že „šaty robia človeka“, platí aj dnes. Každej pristane niečo iné a 

každá obľubuje nejaký iný módny štýl. Kým vy sa cítite najlepšie v ležérnom nenápadnom 

oblečení, vaša kolegyňu neuvidíte inak, ako vo vysokých štekloch a elegantnom kostýme. Tak 

či onak oba prípady môžu zaujať a vedia byť dobrou šatovou inšpiráciou. Noste šaty, ktoré 

vám padnú najlepšie.Veľa značiek sa bije o najväčšiu  popularitu.U mládeže sú veľmi 

populárne značka ako napr. Adidas,Nike,Lee,Vty-Victory ale aj značky ako 

Fishbone,F&F,New Yorker,Gate a Exisport.Prezrite si pár noviniek od veľmi kvalitných 

značiek,vyberala som podľa náročnosti tíneďžerov.Dúfam že sa vám budú niektoré páčiť :)  

 

       Značka Fishbone: 

Značka New Yorker: 

 
 

Značka  Victory: 

 Značka Gate: 
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   Značka F&F:   Značka Nike:    Značka Adidas: 

     
Laura Deáková 7.A.  

 

Veľkonočné vajíčka: 13 tipov ako zdobiť 

kraslice 

1. Farbené 

Asi jeden z najstarších spôsobov zdobenia veľkonočných vajec je ich farbenie vo vodnom 

kúpeli prírodným spôsobom. Hnedé a žlté odtiene krasliciam dodávajú cibuľové šupy, 

fialové získame prostredníctvom cvikly, zelené dosiahneme vďaka špenátu a petržlenovej 

vňati a modré nám vykúzlia listy červenej kapusty 

2. Maľované 

Ak radi narábate so štetcom, isto siahnete po mnohých technikách maľovania. Z rôznych 

typov farieb odporúčame akrylové, prípadne anilínové. Klasické vodovky a temperky sú 

málo trvácne a zotierajú sa. Zaujímavý efekt vznikne použitím kontúrky a farieb na sklo. 

  

 

3. Voskované 

 Čisté alebo zafarbené vajíčko môžeme dodatočne dozdobiť roztopenými rôznofarebnými 

voskovými farbičkami. Do neostrúhanej ceruzky zapichneme špendlík, čím vznikne ľahko 

dostupný pracovný nástroj. Voskovky topíme v plechových nádobkách nad sviečkou. Tekutý 

vosk rýchlo nanášame na vaječnú škrupinu pomocou špendlíkovej hlavičky. 

  

 

http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/748824_57458261.jpg
http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/647329_99748983.jpg
http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/1136550_18492947.jpg
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4. Zoškrabované 

Ak je na vajíčku dostatočne hrubá vrstva farby, môžeme ju pomocou ostrého predmetu 

jemne zoškrabovať do rôznych tvarov a motívov. 

  

 

5. Drôtené 

Šikovné ruky, ktoré ovládajú prácu s tenkými drôtikmi, dokážu takto „obháčkovať“ aj 

kraslicu. Vzniká tak efekt drôtenej čipky. 

6. Háčkované 

Iné šikovné prstíky zase vykúzlia čipku z bavlniek technikou háčkovania. 

  

  

 

7. Vyšívané 

Gazdinky, ktoré rady vyšívajú, zvyknú malú výšivku, zväčša krížikovú, nalepiť na vajíčko. 

Spoje po obvode prekryjú hrubšou stuhou. 

 

8. Obtáčané 

Pri textile ešte ostaneme. Lepidlo a farebné bavlnky, tieto veci potrebujeme na výrobu 

obtáčaných kraslíc. Vajíčko potrieme tenkou vrstvou lepidla a obtáčame miesto po mieste 

farebnými bavlnkami. Najkrajšie vyzerajú melírované. 

 

9. Oblepované 

 Rôzne materiály – papieriky, noviny, stužky, prírodné zrniečka ako piesok, mak, krupica, 

sezam… toto všetko sa dá na vajíčko nalepiť, čím ho razom premeníme na veľkonočnú 

kraslicu. 

  

 

10. Decoupage 

Lepidlo nám pomôže aj pri obľúbenej servítkovej technike zvanej decoupage, ktorú nájdete 

aj na našich stránkach. Nemusíme byť hotoví umelci, a predsa na vajíčko prenesieme 

hocijaký, do detailu namaľovaný obrázok. Stačí zohnať krásny papierový obrúsok. 

http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/749036_72545142.jpg
http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/1159974_30050283.jpg
http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/748648_55681964.jpg
http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/kraslice-o.jpg
http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/kraslice-o.jpg
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11. Dierkované 

Zubná vŕtačka nemusí vždy spôsobovať bolesť. Ak ju použijeme pri tvorbe dierkovaných 

„madeirových“ kraslíc, rýchlo si ju obľúbime. 

12. Zvieratkové 

Deťom sa páčia vajká, ktoré sa podobajú na rôzne zvieratká – zajačiky, kuriatka, sliepočky a 

kohútiky. Na vajíčka len dolepíme z farebných papierov vystrihnuté ušká, labky, zobáčiky, 

hrebienky a chvostíky. 

  

 

13. Lenivé 

Pre gazdinky, ktorým sa nechce vyfukovať vajíčka, máme tip na lenivé kraslice. Podľa 

vlastného gusta si totiž vymaľujeme rozbité škrupiny a naaranžujeme do nich kuriatko či 

čokoládku. 

 
 

http://www.oslavuj.sk/wp-content/gallery/ako-zdobit-kraslice/971253_27213713.jpg
http://www.oslavuj.sk/velkonocne-vajicka-rychle-lenive-kraslice/8738
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Čistý šport bez dopingu. 

Rasizmus: 

V krajinách na celom svete žije mnoho zastúpení ľudí. V niektorých krajinách žijú ľudia 

s inou farbou pleti. Napríklad v Afrike alebo Ázii. Títo ľudia boli v minulosti otrokmi. Teraz 

sa chcú začleniť medzi nás ale mi ,no my ich nechceme prijať. Ale tieto rozdiely nie sú len 

u nás ale aj iných krajinách. Keď príde beloch do Afriky tiež ho začiatku prijímajú 

s nedôverou lebo je inej rasy, kultúry. Tieto rasové rozdiely môžeme spozorovať aj v športe. 

Podľa toho o aký šport ide a s akej krajiny pochádza je to vidno napríklad v basketbale kde sú 

preferovaní čierny basketbalisti pretože je to ich šport a vedia ho lepšie hrať než biely. Vo 

futbale, ktorý je športom Európanov nevieme zase mi prijať černochov. Tieto rasové rozdiely 

fanúšikovia prejavujú rôznymi narážkami a nadávkami, ktoré na hráčov vykrikujú počas hier. 

Takéto správanie je neprípustné pretože každý má právo zapojiť sa do hry a neriadiť sa tím 

akej farby pleti je. Lebo šport by mal ľudí spájať ako je to aj napríklad aj na olympijských 

hrách. Nikto by nemal byť ponižovaný od niekoho kto je takí istý až na jeden malí rozdiel 

a tím je farba pokožky. 

                                                                                   Alexa Horvathova 7.B 

Čistý šport bez dopingu 
Šport je srdcu blízky, 

na maratóne beží ujo nízky. 

Na štadióne oštep hádže, 

od radosti aj hneď skáče. 

Podal famózny výkon,  

zrazu sa ale mykol 

Šok ho poslal k zemi, 

už cíti tie miery. 

Bolesť drží jeho telo, 

a on trpí veľmi bdelo. 

Vraví si v mysli,  

že doping je kyslý, 

Áno, pravda vyšla najavo, 

že “športovec” si pichol steroid bodavo. 

Niet mu ale pomoci, 

keď ho bodlo v srdci. 

Doping berie šťastie, 

no neručí za zdravie. 
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Testovanie (ne)vedomostí: 
 

1. Ktorý z týchto živočíchov, žijúcich na našom území je zákonom chránený: 

A  rys lesný 

B rys škvrnitý 

C rys ostrovid 

 

 

 

 

 

 

 

2. Koľko je na Slovensku národných  parkov:  

A  9 

B 10 

C 25 

 

 

 

 

 

 

3. Ako sa volal Slovák, ktorý sa stal kráľom 

na ostrove Madagaskar, ktorý leží pri 

pobreží východnej Afriky:  

A  Moric August Bešeňovský  

B Lorenc Augustín Beňovský 

C Moric August Beňovský 
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4. Koľko  medailí získala Slovenská republika na Letných olympijských hrách 2012:  

A  4 

B 5 

C 15 

 

 

 

 

 

 

5. Koľko peňazí približne miniete, ak nakúpite – bochník konzumného chleba, liter kravského 

mlieka, 250g maslo, 4 ochutené 140g jogurty, 250g hydinovej šunky, syr eidam 250g,  zväzok 

reďkovky? 

 

 

 

  

Správne odpovede: 

1. C rys ostrovid 

2. A  9 

3. C Moric August Beňovský 

4. A  4 

5. bochník konzumného chleba – 0,80 eur, liter kravského mlieka – 0,70 eur, 250g maslo 

– 1 eur, 4 ochutené 140g jogurty – 0,40 eur/kus, 250g hydinovej šunky – 0,85 eur, syr 

eidam 250g – 0,90 eur,  zväzok reďkovky – 1,30 eur, celý nákup stojí približne – 

7,15eur! 


